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L'entrenador del Valvi no creu que la derrota de Lugo hagi afectat l'equip

El Tenerife AB, nova prova per a
la imbatibilitat del Valvi a Palau
GIRONA (De la nostra Redacció,
perA.L.).— «Lajjificultat no es
troba en aquest partit concret,
sinó en tots els partits propers.
Els sis equips del grup són teòricament els millors i les diferències són mínimes, èn pista pròpia i fora d'ella. El partit contra el
Tenerife també tindrà aquestes
característiques», assegurà ahir
l'entrenador del Valvi, Guifré
Gol, davant el partit contra,el Tenerife AB en la tercera jornada
de la segona fase-grup A, que
tindrà lloc aquest vespre en el
pavelló municipal de Palausacosta.
L'equip gironí, derrotat clarament pel Breogàn de Lugo en la
jornada anterior, necessita la
victòria davant l'equip canari per
mantenir I'im6atibilitat en pista
pròpia i aconseguir una posició
còmoda en les properes i decisives fases de la lligai en què es
decidiran les dues places d'ascens directe, per la qual cosa
«podrem trobar dificultats semblants en ei partit de la nostra
pista i en els partits de fora» segons Gol, perquè «els equips
aparentment inferiors en nivell
tècnic compensen la seva situació amb una millor organització, i
aquest és el cas del Tenerife»,
equip canari dirigit pel carismàtic
entrenador «Moncho» Monsalve
i formar, entre d'altres, pel base
José Carlos Cabrera, que ha estat temptat algunes vegades pel
CaixaCanàries, el pivot Wally
West, figura de l'equip, !• els
alers Varners i Beiran (1m99 i
1 m97), principals encistelladors
de l'equip.
L'entrenador canari reconeix
la condició de favorit a l'equip gironí en aquest encontre i tem fonamentalment «l'excepcional
parella d'americans formada per
Sims i Wright, es compenetren
molt bé i són la millor de la categoria». El Tenerife va perdre
ajustadament en la primera jornada en la pista de l'Askatuak de
Donostia, I en la segona va derrotar el Clesa del Ferrol.
Les circumstàncies de la derrota de la segona jornada davant
el Breogàn, en concret el mal joc
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José Carlos Cabrera —a la dreta— i Mentes, qúe apareixen en un partit de la temporada anterior, tornaran a
enfrontar-se avui.

realitzat per l'equip gironí, no
afectaran psíquicament el rendiment del Valvi en el partit d'avui,
segons Guifré Gol. «L'equip va
perdre per 14 punts en la pista
d'un equip format per millors
efectius, que ens dobla en el
pressupost, i no crec que això
ens hagi d'afectar tan terriblement. Nosaltres som capaços de
jugar millor, ho vam Intentar davant el Breogàn però no ens va
sortir. No crec que ens hagi
d'afectar, vaja».
Els jugadors de l'equip gironí
es troben en bon estat físic, sense problemes especialment importants. L'equip s'entrenà ahir
entre dos quarts de cinc i les sis
en el pavelló de Palau-sàcosta,
en uiía sessió «rutinària», segons el tècnic gironí. La major
part de l'equip finalitzà la sessió
abans d'hora, però Montes, Al-

varez i Pujols es quedaren per assajar sèries de triples, i Jimmy
Wright per entrenar llançaments
des de fora (5 metres) i des de la.
línia de tres lliures. En la darrera
sèrie des de fora féu 28/30 en
suspensió.
L'entrenador del Valvi confia
en una important assistència de
públic en el partit d'aquest vespre. <Jo agrairia quant més ajut
millor, però tampoc no vull dir
que estigui descontent. No tinc
cap motiu de queixa, hem guanyat tots els partits de casa i el
públic ha complert la seva part, i
confio que continuï complint-la,
l'altra feina està a càrrec
nostre».
L'equip gironí juga el quinzè
partit oficial de lliga aquesta
temporada en el pavelló de
Palau-sacosta i fins ara no ha
perdut cap encontre. La imbati-

bilitat pot esdevenir un element
essencial per aconseguir una bona posició en aquesta fase i
assegurar-se el primer partit i el
partit decisiu de les eliminatòries
per l'ascens en la pista pròpia.
D'altra banda, Guifré Gol descobria ahir el nom del segon jugador del Valvi qúe intervindrà
eh l'encontre entre les seleccions de grup parell i el grup imparell, que tindrà lloc divendres
que ve. «Wright és gairebé segur
però el nom de l'altre està per
decidir. Epi es trobava entre els
candidats, així corri Alvarez i
Simms», explicà el tècnic gironí.
L'Associació havia elaborat una
llista en què figuraven els quatre
jugadors esmentats, si bé l'equip
gironí aportarà en darrer terme
dos jugadors. Guifré Gol formarà
part de l'equip tècnic de la selecció del grup parell.

EL RIVAL D'AVUH

EL PARTIT

LA PLANTILLA
N ° Nom

Posició

Edat

Alçada
1.81

4

José Carlos Cabrera

Base

27

5

Fe. Vigara

Pivot

20

2.03

6

Andrés Valdivieso

Ala-pivot

20

2.02

7
'9

Wally Wets
Juan Fermosell

Ala-pivot~

28

2.07

Pivot

31

2.07

10 Franclscq^ Martin

Escorta

20

1.94

11 Javier Herrera

Base

21

1.97

12 Pedró Ramos .

22

2.02

1 3 Wenceslao Perdomo

Pivot
Aler

24

1.95

14 Bill Vàrner

Aler

26

1.99

1 5 José Manuel Beiran

Aler

31

1.97

.

LA FIGURA

LA DARRERA VEGADA

Wally West.— La seva capacitat rebotejadora i encistelladora i, sobretot, la confiança que sap fer inspirar a
tot l'equip fan qúe l'alapivot americà fitxat aquesta
temporada pel Tenerife sigui
la gran figura del seu equip,
juntament amb el base José
Carlos Cabrera, un home
que sempre ha pretès el Cajacanarias. West jugava la
temporada passada en el
Tours de la primera divisió
francesa i medeix 2.07 metres. Serà el gran rival de
Gig Sims en el partit
d'aquest vespre.

Victòria

L'ENTRENADOR .
Moncho Monsalve.— És la segona temporada que dirigeix
l'equip de Tenerife i és un dels entrenadors amb més carisma
de l'estat espanyol. Ha passat per diversos equips i seleccions,
entre elles la suïssa.

ELS RESULTATS (2a. fase)
Tenerife - Clesa
Askatuak - Tenerife
Classificació:
3r. Tenerife
2
6è. Valvi G.
2

81-81
101-98
1
1

1
1

181
161

182
168

3
3

EL PUNT FLAC
Els nervis.— La irregularitat en el manteniment moral
de l'equip és un dels problemes que arrossega l'equip
«txixarrero», al qual li costa
superar marcadors adversos. La derrota davant l'Askatuak va ser producte, segons ells mateixos, de la seva incapacitat de poder
reaccionar a la primera part
davant la fulgurant sortida
local.
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ajustada.—

Aquesta temporada encara
no s'han enfrontat cap cop
Tenerife i Valvi Girona que
l'any passat es van veure
les cares dues vegades. La
primera, a les illes, va acabar amb triomf dels illencs
per 83-69, després de quaranta minuts molt igualats
que al final es van decidir a
favor dels colors locals
« pels propis errors dels Valvi», segons es deia en la
crònica del 28 d'octubre de
1986. El partit de tornada
va ser una altra història amb
victòria final dels gironins
per 80-76, després d'uns
minuts finals de gran emoció en què Santi Davesa va
ser-ne un dels homes clau.
Un triple i dues cistelles de
dos punts quan el marcador
estava amb empat a 59 van
permetre al llavors capità
del Valvi portar la tranquil.litat a l'equip, que va acabar
guanyant. justament en la
que significà la vuitena victòria de la lliga de l'equip gironí.

Partit: Valvi Girona-Tenerife
AB
Hora: 20h 15'
Pista: Pavelló de Palausacosta
Àrbitres: Camacho i Mercant
Preu de les errtrades: L'habitual. 800, 400 i 200 pessetes
Cinc inicial probable Valvi
Girona: Montes, Alvarez,
Epi, Wright i Sims
Cinc Inicial probable Tenerife: Cabrera, Valdevieso,
Beiran, West i Varner.
El Tenerife AB nascut fa
dos anys arran de la desaparició del Nàutleo de Tenerife, el nou club s'ha mantingut d'una manera atípica
dins la categoria sense sap
esponsor que hagi destacat
en el nom. El Tenerife AB té
un reduït nombre de socis, i
es manté econòmicament
gràcies a les aportacions
dels directius, destacats industrials i comerciants de la
Illa de Tenerife. L'equip aspira engcany . a l'ascens
— l'aíiy passat va fer un paper regular I quedà vencedor
de rA-2 —, si bé donada la
proximitat geogràfica amb
el Cajacanarlas, tenen por
que no hi puguin accedir per
via extraesportiva.
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Els clubs de
Primera B
debatran avui els
canvis en els playofF
GIRONA (De la nostra Redacció).— Avui tindrà lloc a Madrid una reunió extraordinària
de l'associació de clubs de
primera B en què es tractaran
com a temes més importants
els canvis que es produiran
en ei reglament de competició d'aquesta temporada en
relaòió ai previst inicialment.
Així els play-off de la tercera
fase, que pel que afecta els
grups A i B inicialment aparellava l'equip classificat en el
tercer lloc amb el 1 2è., el 4t.
amb l'onzè, etc, ara passaria
a ser tercer contra quart, cinquè contra sisè i així successivament. Aquest nou sistema proposat per la federació
espanyola s'ha posat a consens entre els clubs i segons
manifestà ahir el gerent del
Valvi Girona, Esteve Fernandez, «té totes les probabilitats que s'aprovi ja que entre
els clubs dels grups A i B portava un total de set vots a f avor
i
quatre
en
contra».Aquesta nova modalitat de play-off significaria
que cara a la quarta i darrera
fase el Valvi-Girona, en estar
inclòs entre els sis primers,
jugaria dos partits a casa, cosa altament interessant cara
a la possible reestructuració.
Una altra de les modificacions que es plantejaran serà
la del canvi de l'ordre dels
partits d'aquest play-off per
evitar desplaçaments excessius, i així el primer partit es
jugaria, primer al camp de
l'equip pitjor classificat i el
segon al del millor i en cas
d'empat es disputaria el tercer en aquesta mateixa pista
dos dies després. Així els dos
partits es jugarien per exemple un divendres i un diumenge i s'evitarien costosos
desplaçaments als equips
que han de fer el viatge.
Aquesta proposta que presentarà el Valvi Girona sembla que també té bones probabilitats de tirar endavant i
segons Esteye Ferhandez «és
la més lògica donada la despesa econòmica que suposa,
posem per cas, anar a Canàries dos partis consecutius en
quinze dies».
En aquesta reunió dels
clubs de Primera B també es
parlarà del partit de les estrelles de Primera B que es jugarà el proper dia 12 en una localitat orensana i en què estan convocats dos jugadors
del Valvi, Jimmy Wright i Manolo Alvarez o Epi, i de l'estructuració de la categoria.

El MIFAS de
bàsquet rep
diumenge el
Padrosa
GIRONA.— L'equip de bàsquet amb cadires de rodes de
l'associació de minusvàlids
MIFAS s'enfrontrarà diumenge al Padrosa de Santander
en partit de la lliga estatal de
Segona Divisió. L'encontre,
que començarà a les dotze
del migdia,, es Jugarà al pavelló municipal d'esports de
Palau-sacosta i pot ser important cara a les posssíbilitats
de l'equip gironí cara a les seves opcions en aquest campionat, per la qual cosa esperen una bona afluència de públic.

